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  الدزض الخاطع

 

همَّ صّلِ وطلم وبازك، على عبدك وزطىلك محمٍد، وعلى آله 
َّ
بظم هللا السحمن السحيم، الحمد هلل زب العاملين، الل

. وصحابخه أجمعين، وعلى من جبعهم بئحظاٍن إلى ًىم الدًن

. حسوف العلت            

سي } . باب حسوف العلت: زحمه هللا وإًاها-قال الحٍس

والىاو والياء جميًعا وألالف 

 

. {هن حسوف الاعخالل املكخىف 

 
 هما هص عليها، وهي ،

ٌ
 هره الشالزت حظمى ألالف والىاو والُاء،: ذهس في هرا البِذ أحسف العلت، وهي زالزت

ً في كىلً جمعىنها، ًجمعها بعع اإلاخأدٍس واي، واي ججمع حسوف العلت، الىاو وألالف : أحسف العلت، ٍو

. والُاء

   ما معنى العلت في اللغت؟

ادٍة كد جصاد في الىالم، أو حرٍف، العلت في اللغت اإلاسض،  طمُذ هره ألاحسف بأحسف العلت، إلاا ًصُبها مً ٍش

كد جحرف مً بعع اليلماث، أو كلٍب، كد جللب، الىاو ألًفا، الُاء جللب واًوا، وغحر ذلً مما ًصُبها، 

.  ظمُذ أحسف العلت،  الىاو مملًلا، وألالف مملًلا، والُاء مملًلا، حظمى أحسف علٍت 

 أحسف اللحن، وأحسف اإلاد، طىرهس الفسق اإلاشهىز بُنها: هىان أًًظا مصملحان ملازبان ألحسف العلت، وهما .

 هي أحسف " واي" ـ  ،
ً
 أم واهذ مخحسهت

ً
أي ألالف والىاو والُاء مملًلا حسوف علٍت، ٌعني طىاًء أواهذ طاهىت

،
ٌ
 مجاوظت

ٌ
، علٍت، وأما أحسف اإلاد  هي أحسف العلت ئذا طىىْذ، وكبلها حسهت

ٌ
 الىاو ئذا طىىْذ وكبلها طمت

ٌ "هـ ،  خيىن حُيئٍر "كاٌ"، وألالف ئذا طىىْذ وكبلها  خحت، هـ"كُل"، والُاء ئذا طىىْذ وكبلها هظسة، هـ"ًلى

. أحسف مد، وهي أًًظا أحسف علت

 ،غحر مجاوظٍت 
ٌ
 ٌعني الىاو ئذا طىىْذ وأما أحسف اللحن على اإلاشهىز،  هي أحسف العلت ئذا طىىْذ، وكبلها حسهت

، هـ
ٌ
ىم"وكبلها  خحت ، هـ"دىف، وكىم، ٍو

ٌ
، بل دعىها وعُد "بِذ، وشٍذ"، والُاء ئذا طىىْذ، وكبلها  خحت

. حعٍسف أحسف اللحن

 هرا أطبط: أحسف اللحن هي:  ىلٌى في حعٍسف أحسف اللحن ،
ٌ
،  لهرا حسوف العلت ئذا طىىْذ وكبلها  خحت

، و" كىم"
ٌ
ًٌ وكبله  خحت ، و" بِذ"الىاو حسف لحن؛ ألهه طاه

ٌ
، وكبلها  خحت

ٌ
" كاٌ"حسف لحن؛ ألن الُاء طاهىت

 
ٌ
، وكبلها  خحت

ٌ
 األحسف هىا أحسف لحن، وأًًظا أحسف علٍت،  بان مً ذلً . أًًظا حسف لحن؛ ألن ألالف طاهىت

، وحسف لحن؛ ألن ألالف مً طبُعتها أنها جلصم الظيىن، وما كبلها ًلصم  أن ألالف دائًما حسف علٍت، وحسف مّدٍ

الفخح، وهرا طُأجِىا بعد كلٍُل في اإلالصىز، ألالف جلصم الظيىن، ٌعني ال جخحسن بفخٍح أو طّمٍ أو هظٍس، وكبلها 

، وال طيىٌن،  لهرا هي حسف علٍت دائًما، ومّدٍ ألنها 
ٌ
، وال هظسة

ٌ
ًلصم الفخح، ٌعني ال ًأحي كبل ألالف طمت

 
ٌ
 وكبلها  خحت

ٌ
، وحسف لحن ألنها طاهىت

ٌ
 مجاوظت

ٌ
، وكبلها حسهت

ٌ
. طاهىت
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  وجيىن حسف لحن ئذا طىىْذ وكبلها ،
ٌ
وأما الىاو  هي حسف علٍت دائًما، وجيىن حسف مّدٍ ئذا طىىْذ وكبلها طمت

، وجيىن حسف لحن ئذا طىىْذ 
ٌ
، والُاء جيىن حسف علٍت مملًلا، وجيىن حسف مّدٍ ئذا طىىْذ وكبلها هظسة

ٌ
 خحت

 
ٌ
. وكبلها  خحت

. الاطم املىقىص          

 { إعساب الاطم املىقىص: زحمه هللا-قال املؤلف .

  والياء في القاض ي وفي املظدشسي

 

    في زفعها والجس 
ٌ
طاكىت

   وجفخح الياء إذا ما هصب

 

    القاض ي املهرب 
ُ

هحى لقيذ

   َس املىقىص
َّ
ك

َ
ى
ُ ْ
وهىن امل

 

    في زفعه وجسه خصىصا

   هرا مشتٍر مخادٌع : جقىل

 

    وافصع إلى حاٍم حماه ماوع

   وهكرا جفعل في ًاء الشجي

 

    وكل ًاٍء بعد مكظىٍز ججي

   هرا إذا ما وزدث مخففت

 

   فافهمه عني فهم صافي املعسفت} .

    ما املساد باالطم املىقىص؟

،: الاطم اإلاىلىص
ٌ
 البد أن ًيىن اطًما معسًبا، ٌعني هذسج ماذا؟ هى الاطم اإلاعسب، الري آدسه ًاٌء كبلها هظسة

ل بـ ِ
ّ
ذسج الحسوف وألا عاٌ، ال أحد ًمش ًُ ل " ًلط ي"الاطم  ِ

ّ
ذسج الاطم اإلابني، ال همش ًُ ألهه  عٌل، الاطم اإلاعسب 

سي لالطم " الري، أو هره"بـ ل الحٍس
َّ
، ومش

ٌ
، ال، هى الاطم اإلاعسب، الري آدسه ًاٌء كبلها هظسة

ٌ
هره أطماٌء مبيُت

.  اللاض ي واإلاظدشسي، ومشتٍر، وحاٍم، والشجي: اإلاىلىص في أبُاجه بذمظت أمشلٍت 

  بُاٍء، وهره -الحامي: أي-، وحاٍم -اإلاشتري : أي-اللاض ي، واإلاظدشسي، ومشتٍر 
ٌ
، والشجي، ولها أطماٌء مذخىمت

 
ٌ
. الُاء كبلها هظسة

   ل باملظدشسي، ما املساد باملظدشسي؟
َّ
مث

اطدشسي السجل ئذا لجَّ في ألامس، واطدشسي ألامس ئذا اهدشس، واطدشسي ئذا طلب الشساء، اطدشسي : ًلاٌ

. اطخفهم، ٌعني طلب الفهم: محمٌد هرا البِذ، ٌعني طلب شساء هرا البِذ، في كىله

 ل به
َّ
ِعل" الشجي بُاٍء طاهىٍت، على وشن : وأما الشجي الري مش

َ
ً اإلاهمىم، "  ،  هى اطٌم مىلىٌص، وهى الحٍص

 ٌ ، بدشدًد الُاء، على وشن : جلى لاٌ في هره اليلمت أًًظا الشجيُّ ، " عُل"زأًذ  الًها الشجي، أو محمٌد شٍج، ٍو

، ئوظاٌن دالي اإلاشاول، دالي الهمىم، :  ال ًيىن اطًما مىلىًصا، ومً أمشلت العسب ٌل للشجي مً الخلّيِ ٍو

 ٌ ، ما عىده مشاول، وال عىده همىٌم، وال ٌعسف الهمىم :  ُىنص الشجي، ًلى ، طبًعا دليٌّ
ٌ
ال تهخم، اإلاظألت طهلت

ٌل للشجّيِ مً الخليِّ : التي عىد الشجي،  ُلٌى له مشل هرا الىالم،  خلٌى العسب . ٍو

 ،
ٌ
 بُاٍء كبلها هظسة

ٌ
؛ ألنها مذخىمت

ٌ
الهادي، : " ومً أمشلت الاطم اإلاىلىص يل هره ألاطماء أطماٌء مىلىصت

. ، وهىرا"اإلاهخدي، واإلاسجط ي، واإلاداي، واإلاسبي"، وهرلً "والدااي، والىادي، والساض ي، واإلااا ي، واللازي 
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 ،الىسر ّي، أو اللحماوّي، أو اللسا ّي، أو عليّ " ن ولىً لِع مً الاطم اإلاىلىص الاطم اإلاذخىم بُاٍء مشددٍة" ،

 
ٌ
ئوظاٌن اطمه علّي، عليٌّ هرا مذخىٌم بُاٍء مشددٍة، إلااذا؟ ألن هره ألاطماء اإلاذخىمت بُاٍء مشددٍة، هي مذخىمت

، والشاوي  ًٌ  عً حس حن، ألالف طاه
ٌ
؛ ألن الحسف اإلاشدد عبازة

ٌ
بُاٍء، لىً هره الُاء اإلاخمس ت كبلها ًاٌء طاهىت

، بل اطٌم مذخىٌم بُاٍء كبلها طيىٌن 
ٌ
. مخحسٌن، ئذن  لِع اطًما مذخىًما بُاٍء كبلها هظسة

  ًٌ  "  ظْي، وجدْي "، هـولِع مً الاطم اإلاىلىص الاطم اإلاذخىم بُاٍء كبلها طاه
ً
وهحى ذلً، ألنها لِظذ مذخىمت

 
ٌ
.  بُاٍء كبلها هظسة

  ّلىلىن في  ظيّ "عليْ : "العامت في هشحٍر مً البلدان ًلىلىن في علي ٌ " ظيْ : "، ٍو ،  ال ًإادر : ،  ىلى هرا همٌم عاميٌّ

. به

  سي : هرا هى كٌى الحٍس

  وهكرا جفعل في ًاء الشجي

 

    وكل ًاٍء بعد مكظىٍز ججي

   مخففت 
ْ

هرا إذا ما وزدث

 

    فافهمه عني فهم صافي املعسفت

  هـ 
ً
، ولِظذ مشددة

ٌ
، ٌعني الُاء في آدس اإلالصىز مذففت

ً
". علّي، واللحماوّي "هرا ئذا ما وزدْث مذففت

  هرا إذا ما وزدث مخففت

 

    فافهمه عني فهم صافي املعسفت

  ججي ماذا ًلصد؟ ًلصد ججيء  ذفف الهمصة على لغٍت مً ًذفف الهمصة، وهرا جائٌص في الشعس، هما : وكىله

. هبهىا على ذلً مساًزا

   عسفىا الاطم املىقىص، فما عالماث إعسابه؟

عسب بعالماٍث أصلٍُت  ُُ   ،
ً
سي أن الاطم اإلاىلىص في الس ع واللس جلصم ًاؤه الظيىن، جيىن ًاؤه طاهىت ذهس الحٍس

عسب حُيئٍر في الس ع بظمٍت ملدزٍة، وفي اللس بىظسٍة ملدزٍة مع أن الُاء جلصم الظيىن، ٌُ  في الس ع ملدزٍة، 

 ٌ ". طلمذ على اللاض ي ًا محمد: "، وفي اللس"جاء اللاض ي ًا محمد: "جلى

   القاض ي على وشن ماذا؟

ٌ "الفاعل"اللاض ي على وشن  جاء العالم والفاهم والساهب : ، مشل العالم، الفاهم، الساهب، الحازض، جلى

ا أو 
ً
والحازض واللاض ُي، هرا هى اللُاض اإلاهلىز اإلاترون، البد أن حعسف اإلاجهٌى ئذا أزدث أن جيىن عاإلا

. طالب علٍم 

 ٌ . جاء العالُم، والحازُض، واللاض يُ : هرا اللُاض الري  لسجه العسب وجسهخه، اللُاض أن جلى

   هرا القياض ملاذا هجسجه العسب وجسكخه؟

بيذ الىاو، والىاو عدوة الُاء، - هما وعسف-ألهه الظمت في اللاض ُي وكعذ على أي حسٍف؟ على الُاء، والظمت 

حسوف العلت هره، ئذا الخلذ الىاو والُاء، البد جللب الىاو ئلى ًاٍء، وجدغم، ما ًجخمعان، ٌعني وكىع الظمت 

هرا اللُاض، " طلمُذ على العالِم، والحازِض، واللاض يِ "على الىاو طبب ِزلٍل في الصىث، اللاض ُي، هرلً في 

ص 
َّ
ً، هُف جذل ًْ لل وشأ مً وكىع الىظسة على الُاء، ٌعني وكىع الىظسة على أمها،  ىأن هىان ًاء ِ

ّ
لىً الش

لل؟ بدظىحن الُاء، ما الري حدر في  ِ
ّ
أن " جاء اللاض ي"؟ الري حدر في "جاء اللاض ي"العسب مً هرا الش

، عالمت 
ٌ
، ئذن اللاض ي في آدسه طمت

ً
اللاض ي ز عه الفعل جاء، ما معنى ز عه؟ ٌعني وطع على آدسه طمت
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ىْذ الُاء، ئذن  الُاء حُيئٍر اجخمع عليها 
َّ
لل؟ طى ِ

ّ
ص العسب مً هرا الش

َّ
، هُف جذل

ٌ
الس ع، والظمت هره زلُلت

لل غمى  ِ
ّ
لل، الظيىن اإلاجلىب للخذلص مً الش ِ

ّ
الظمت عالمت ؤلاعساب، والظيىن اإلاجلىب للخذلص مً الش

الظمت، وطترها، ومىعها مً الظهىز، وكد شسحىا مً كبل اإلاساد بالعالمت اإلالدزة، ٌعني العالمت اإلاىجىدة، 

لىً هىان شيٌئ غماها وطترها ومىعها مً الظهىز، الري مىعها مً الظهىز هىا الظيىن، الظيىن اإلاجلىب 

لل، الري مىع  ِ
ّ
لل، البد أن جفهم، اإلاجلىب لد ع الش ِ

ّ
لل؟ اإلاجلىب لد ع الش ِ

ّ
لل؟ أو لد ع الش ِ

ّ
إلااذا؟ اإلاجلىب للش

ىن واإلاعسبىن ذلً، ٌعني كىلً الظيىن  لل، ًذخصس الىحٍى ِ
ّ
الظمت مً الظهىز الظيىن اإلاجلىب لد ع الش

لل، ًذخصسون ذلً بلىلهم ِ
ّ
لل، ٌعني الظيىن، الري مىع : اإلاجلىب لد ع الش ِ

ّ
لل، مىع مً  هىزها الش ِ

ّ
الش

لل ِ
ّ
. الظمت مً الظهىز هى الظيىن اإلاىجىد، طُب الظيىن ما الري جلبه؟ د ع الش

  على " طلمذ على اللاض ي"هرلً في الىظس ،
ً
جه؟ وطعذ على آدسه هظسة ث اللاض ي، ما معنى جسَّ على جسَّ

لل مىع الىظسة مً الظهىز  ِ
ّ
لل، الظيىن اإلاجلىب لد ع الش ِ

ّ
ىذ الُاء د ًعا للش

َّ
، زم ئن العسب طى

ً
. الُاء هظسة

 اعٌل مس ىٌع، وعالمت ز عه الظمت اإلالدزة، مىع مً  هىزها أو " اللاض ي"جاء اللاض ي، :  ىلٌى في ؤلاعساب

لل ِ
ّ
. مىعها مً الظهىز، وله بمعنى واحٍد، مىعها مً الظهىز الش

، و": على"طلمذ على اللاض ي ًا محمد،  ى، وعالمت جسه الىظسة اإلالدزة، ": اللاض ي"حسف جّسٍ
َ
اطٌم مجسوٌز بَعل

لل ِ
ّ
. مىعها مً الظهىز الش

 للما الري ًمىع الحسواث هىا مً الظهىز؟ ِ
ّ
.  الري ًمىعها الش

أهسمُذ اللاض َي ًا محمد، طمعذ :  لهرا ئذا جئىا ئلى الىصب،  ان الفخحت طخظهس على اإلاىلىص، ًلىلىن 

. الدااَي ًا محمد،  ُىصبىن بفخحٍت  اهسةٍ 

   ملاذا جظهس الفخحت في هصب املىقىص؟

لل طُمىع ول الحسواث؟ أم ًمىع الحسواث الشلُلت  لط؟ طُمىع الحسواث : اللىاب ِ
ّ
لل، والش ِ

ّ
ألن اإلااوع هى الش

. الشلُلت  لط

  هرا ًقىدها إلى معسفت الحسكاث، ما الحسكاث؟

 
ٌ
. الظم، والىظس، والفخح: وهي: الحسواث زالزت

أدف هره الحسواث الفخح، طمي  خًحا ألهه مجسد  خح الفم، أغلم  مً، زم ا خحه  لط واد ع هىاًء جىمم 

، " أ"بالفخحت، 
ُ
 خحت، لىً الظمت جحخاج ئلى عملْحن، ًلىلىن ئلى عالجْحن، أن جفخح الشفخحن زم جظمهما أ

،  صازث الظمت والىظسة "ئِ "والىظسة هرلً جحخاج ئلى عملْحن، عالجْحن، جفخح الشفخحن زم ججزلهما ئلى أطفل 

؛ ألنها جحخاج ئلى عمٍل واحٍد،  الظمت 
ً
زلُلخْحن، الحخُاجهما ئلى عملْحن عالجْحن، وأما الفخحت  صازث دفُفت

 ال 
ٌ
لل مً الظهىز على اإلاىلىص، وأما الفخحت عالمت الىصب،  ألنها دفُفت ِ

ّ
والىظسة لشللهما ًمىعهما الش

لل مً الظهىز  خظهس ِ
ّ
.  ًمىعها الش

 سي في كىله :  هره عالماث اإلاىلىص، وهي التي هص عليها الحٍس

  والياء في القاض ي وفي املظدشسي

 

    في زفعها والجس 
ٌ
طاكىت

  ٌمتى؟ في ز عها واللس، في حالت الس ع واللس، طُب وفي الىصب، كا 
ٌ
:  طاهىت
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  وجفخح الياء إذا ما هصب

 

    القاض ي املهرب 
ُ

هحى لقيذ

  ٌٌعني أن الفخحت عالمت الىصب جظهس، هرا مساده، ولفظه لِع بدكٍُم؛ " جفخح الُاء"وجفخح الُاء، ٌعني بـ: كا

.  ألن الفخح ًملم على اإلابيُاث، لىً هرا مساده

  سي اإلاىلىص ئزباث ًاء اإلاىلىص وحر ها، : جيلم على مظألٍت مهمٍت في اإلاىلىص، وهي- زحمه هللا-زم ئن الحٍس

أهُد أن هىان ًىلص مىه،  ظمي مىلىًصا، وهي الُاء، ًاء اإلاىلىص متى جشبذ؟ ومتى إلااذا طمي مىلىًصا؟ 

حرف؟ جىلص مىه
ُ
سي،  لاٌ. ج ن ذلً الحٍس ا، " اٌ"ئن اإلاىلىص ئذا وان ملسوًها بـ: بحَّ

ً
اللاض ي، أو مظا 

ٌ " كاض ي بلدجىا"هـ ٌٌ "و" جاء اللاض ي:  ان الُاء جشبذ، جلى أهسمذ "و" أهسمذ اللاض ي" "كاض ي بلدجىا عاد

". طلمذ على كاض ي بلدجىا"، "طلمذ على اللاض ي"، "كاض ي بلدجىا

 ٌعني لِع ملسوًها بـ ،
ً
ا، " اٌ"وئذا وان اإلاىلىص هىسة

ً
حرف مىه، في الس ع "كاٍض "وال مظا 

ُ
،  ان الُاء حُيئٍر ج

 ٌ ً مً دون ًاٍء، وفي الىصب"طلمُذ على كاٍض "، "جاَء كاٍض : "واللس، جلى عالمت الىصب : ، بظاٍد وجىٍى

 ٌ ا: "الفخحت الظاهسة،  خظهس الفخحت، وجشبذ الُاء، جلى ًً ا، طمعُذ أو طمعىا مىاد ًُ . ، جشبذ الُاء"أهسمُذ كاط

  حرف ًاء املىقىص؟
ُ
إذن فمتى ج

س في الس ع واللس ِ
ّ
ى

ُ
حرف ئذا ه

ُ
ًسا في حالتي الس ع واللس. ج

َّ
حرف ئذا وان ُمَىى

ُ
. ج

  سي :  وهرا هى كٌى الحٍس

  َس املىقىص
َّ
ك

َ
ى
ُ ْ
وهىن امل

 

    في زفعه وجسه خصىصا

   هرا مشتٍر مخادُع : جقىل

 

    وافصع إلى حاٍم حماه ماوع

  َس اإلاىلىص: "كىله
َّ
َىى

ُ ْ
ًىا بعد حرف ًائه، في حالت " وهىن اإلا س ئذا وان اطًما مىلىًصا  اهً جىىهه جىٍى

َّ
ٌعني أن اإلاىى

ل له بلىله"طلمُذ على كاٍض : "، وفي حالت اللس"جاَء كاٍض "الس ع 
َّ
 ": هرا"، "هرا مشترٍ : "،  الس ع مش

ٌ
مبخدأ

له بلىله": مشترٍ "و
َّ
 في محل ز ٍع؛ ألهه ": هرا"؟ "هرا مشترٍ "، ما ئعساب "ئلى حاٍم : "دبٌر مس ىٌع، واللس مش

ٌ
مبخدأ

 على الُاء " مشترٍ "اطم ئشازٍة مبنيٌّ على الظيىن، طُب 
ٌ
 ملدزة

ٌ
دبٌر، ما باله؟ مس ىٌع، ما عالمت ز عه؟ طمت

لل ِ
ّ
. اإلاحرو ت، مىع مً  هىزها الش

 و": ئلى" "ئلى حاٍم "و ، اطٌم مجسوٌز ب ئلى وعالمت جسه الىظسة اإلالدزة على الُاء اإلاحرو ت، مىع ": حاٍم "حسف جّسٍ

لل ِ
ّ
.  مً  هىزها الش

 ًسا؟ ئذا هىسجه  اهً جلٌى في الس ع:  ان كُل
َّ
ً على الاطم اإلاىلىص ئذا وان ُمَىى ، "جاَء كاٍض : "ما هرا الخىٍى

ا: "وفي الىصب ًُ ا"، أما في الىصب  األمس واضٌص، "طلمُذ على كاًض : "، وفي اللس"أهسمُذ كاط ًُ ، "أهسمُذ كاط

ً اإلاعخاد، هلىلً  : "هى الخىٍى
ً

ا"، "أهسمُذ طالًبا"، "أهسمُذ زجال ًُ ظمى "أهسمُذ كاط ً اإلاعخاد، َو ، هى الخىٍى

ً الخمىحن . جىٍى

  ً؟  "طلمُذ على كاٍض "، و"جاَء كاٍض "وفي اللس وفي الس ع؟ ، ما هرا الخىٍى

ً الخمىحن: اللىاب ظمى جىٍى ً اإلاعخاد، َو .  هى الخىٍى

  ما أصل الكلمت قبل حرف الياء؟
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ٌ "حازض: "، مشل"عالم: " مشلأصل اليلمت كلىا ئنها على وشن  اعل، ٌ "عالٌم، وكاض ي: "، جلى ، "كاض يٌ : "؟ جلى

ىاها ومىعىاها مً 
َّ
هرا ألاصل اإلاهلىز، كاض ٌي، كلىا وشأ ِزلل مً وكىع الظمت على الُاء، الظمت هره طى

فه أن  ً حعس ىن في حعٍس ً؟ الخىٍى ، والخىٍى
ً
ىاها،  الُاء صازث طاهىت

َّ
، طى

ً
الظهىز،  صازث الظمت طاهىت

ً ،  الُاء : الخىٍى
ٌ
ً هىٌن طاهىت  ال وكًفا، ٌعني أن الخىٍى

ً
ا، وصال

ً
ا ال دم

ً
، جلحم آدس الاطم لفظ

ٌ
هىٌن طاهىت

،  الخلى طاهىان، جذلصىا مً الخلاء الظاهىحن هىا بحرف  ًٌ ً طاه نى الظمت، والخىٍى
َّ
طىىذ عىدما طى

 
ً
حرف مشال ًُ ً هما طبم كد  ً باٍق، ما حر ىاه، لِع هىان مىجٌب لحر ه، الخىٍى الُاء، حر ىا الُاء، والخىٍى

حرف ئذا اكترن الاطم بـ ًُ حرف لإلطا ت، لىً هىا لِع هىان مىجٌب لحرف "اٌ"عىد ؤلاطا ت، كد  ًُ ، كد 

ً في أصله أهه ًلحم آدس حسهت في الاطم، وال  ً باٍق، والخىٍى ً باٍق، الُاء ُحر ذ والخىٍى ً،  الخىٍى الخىٍى

، ما له عالكت باإلعساب، ًلحم آدس حسهٍت في الاطم
ٌ
ً هىٌن طاهىت . عالكت له بخاًجا باإلعساب، الخىٍى

  كاٍض "طُب" ،
ٌ
حسهتها " كاِض "، حر ىا الُاء، ما آدس حسف في اليلمت حُيئٍر؟ الظاد، ما حسهتها؟ هظسة

ً الري  لحله بىظسة الظاد، كاِض كاٍض، هى هفع الخىٍى
ُ
ً وه ، هأحي بالخىٍى

ٌ
الىظس، طاد وحسهتها هظسة

ً اإلاىجىد في كاض ٌي،  ًىا جدًًدا أجِىا به ألهىا حر ىا الُاء، ال، وئهما هى هفع الخىٍى كاض ٌي، ٌعني لِع جىٍى

. عىدما حر ىا الُاء لحم آدس حسهت في الاطم

  {كاٍض } اذا وكفىا على جاَء كاٍض، هُف هلف؟ .

  ،ىه ألًفا ا؟  االطم اإلاىصىب اإلاىىن هللب جىٍى ًً ا وطمعىا مىاد ًُ زأًُذ "ئذا وكفىا على اإلاىصىب في أهسمُذ كاط

 
َ

ا"، و"زجال ًَ ا"و"  طمعُذ مىاد َُ . هرا واضص" أهسمُذ كاط

 خلٌى في  ،ً ، "جاَء كاٍض : "ئذا وكفذ على اإلاىلىص اإلاس ىع أو اإلاجسوز؟  اهً جلف علُه بحرف الُاء والخىٍى

اٍض﴾: طبحاهه وحعالى-، كاٌ "طلمُذ على كاْض "، "طلمُذ على كاٍض "، وفي "جاَء كاْض "
َ
 ق

َ
هذ

َ
ِض َما أ

ْ
اق

َ
 ﴿ف

اْض "،  اذا وكفذ [72: طه]
َ
هَذ ك

َ
ِع َما أ

ْ
اك

َ
ْىٍم َهاٍد﴾: ، وكاٌ حعالى" 

َ
ّلِ ق

ُ
ّلِ : "،  اذا وكفذ[7: السعد] ﴿َوِلك

ُ
َوِلي

ْىٍم َهادْ 
َ
. ، هرا ألاهثر في اللغت"ك

  ٌ ، الىكىف علُه بُاء طاهىت، جلى
ً
ْىٍم َهاِدي﴾: جاَء كاض ي، وفي كساءة: وجاء في اللغت كلُال

َ
ّلِ ق

ُ
 ،﴿َوِلك

ٌ
 وهي كساءة

 
ٌ
. طبعُت

 س، هُف عىع " اٌ"اللاض ي اإلالسون بـ" اٌ"ولى عدها ئلى اإلاعسف بـ
َّ
 ىُف هلف علُه؟ هلف علُه عىع اإلاىى

 ٌ س؟ ٌعني ألاهثر في اللغت أن جلف علُه بازباث الُاء، جلى
َّ
، وجاء "طلمُذ على اللاض ي"، و"جاَء اللاض ي: "اإلاىى

 ٌ  الىكىف علُه بحرف الُاء، جلى
ً

﴿َعاِلُم : ، ومً ذلً كىله حعالى"جاَء اللاض، وطلمُذ على اللاض: "كلُال

َعاِل﴾
َ
خ
ُ ْ
ِبيُر امل

َ
ك

ْ
َهاَدِة ال

َّ
ْيِب َوالش

َ
غ

ْ
عمسو بً : "، أي"عمسو بً العاص: "اإلاخعالي، وكٌى العسب: ، أي[9: السعد] ال

". العاص ي

 هرهسها 
ٌ
ٌ "اإلاشتري "، وذهس أًًظا "اإلاظدشسي : "هى ذهس مً ألامشلت: هىا  ائدة ، ما معنى "هرا مشتٍر مذادعٌ : "، جلى

اإلاشتري؟ الفعل اشتري، ٌشتري،  هى مشتٍر، ما معنى اشتري؟ طد باع، اشتري طد باع، هرا واضٌص، هرا ما 

لاٌ أًًظا ، اشتري طد باع، ٍو ٌٌ شسي ٌشسي  هى شاٍز، هىان اشتري  هى مشتٍر، وهىان شسي،  هى :  ُه ئشيا

معنى مشهىٌز هشحًرا، ومعنى آدس كلٌُل، : شاٍز، شسي  هى شاٍز، ما معنى شسي  هى شاٍز؟ لها في اللغت معىُان
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 ٌ بعذ هرا البِذ، أو : ولىىه مظخعمٌل،  اإلاعنى اإلاشهىز ألاهثر لشسي الشالسي  هى شاٍز، شسي بمعنى باع، جلى

 ٌ ذ هرا البِذ، بمعنى واحٍد، كاٌ : جلى ٍع﴾: طبحاهه وحعالى-شٍس
ْ
َمٍن َبخ

َ
َسْوُه ِبث

َ
باعىه، : أي [20: ًىطف] ﴿َوش

ِه ﴾: وكاٌ حعالى
َّ
اِة الل

َ
اَء َمْسض

َ
َظُه اْبِخغ

ْ
ف

َ
ِسي ه

ْ
ش ٌَ اِض َمن 

َّ
ًبُعها، هرا هى اإلاعنى : ، أي[207: البلسة] ﴿َوِمَن الى

م في أزبعت مىاطع، ولها بمعنى باع، كاٌ حعالى َسْوا ِبِه : ألاهثر، وكد وزد شسي في اللسآن الىٍس
َ

َع َما ش
ْ
ِبئ

َ
﴿َول

َظُهْم﴾
ُ
هف

َ
 : جأمل في هره آلاًت-باعىها، وكاٌ حعالى : أي [102: البلسة] أ

َ
ُسون

ْ
ش ٌَ ِرًَن 

َّ
ِه ال

َّ
اِجْل ِفي َطِبيِل الل

َ
ُيق

ْ
ل
َ
﴿ف

ِخَسِة﴾
ْ

َيا ِباْل
ْ
ه  الدُّ

َ
َحَياة

ْ
؟ ٌعني ًبُعىن الدهُا ملابل "ٌشسون الحُاة الدهُا باآلدسة"ما معنى  [74: اليظاء] ال

آلادسة، هرا مدٌح، لى وان ٌشسون معنى ٌشسون ٌشترون، ٌعني ٌشترون الدهُا ملابل آلادسة، صاز مدًحا أم 

ا ا؟ صاز ذمًّ . ذمًّ

  ئن شسي : أن جأحي شسي  هى شاٍز بمعنى اشتري،  هى مشتٍر، ٌعني طد باع،  لهرا ًلىلىن : اإلاعنى الشاوي لشسي

اليلمت التي جدٌ على اإلاعنى وعىظه، وطده،  شسي جأحي بمعنى :  هى شاٍز جأحي مً ألاطداد، ألاطداد في اللغت

. باع، وبمعنى اشتري 

  عس ىا أن شسي لها معنى واحٌد، عىع باع، أما شسي  خأحي في ألاهثر بمعنى باع، وجأحي في ألاكل بمعنى اشتري .

  باع وابخاع، ما معنى باع الشالسي؟ باع لها معنى واحٌد، وهى طد، دالف اشتري، وأما ابخاع، : مشل شسي واشتري

 ٌ ذ الل يء، : ما معنى ابخاع الل يء؟ له اطخعماالن، معىُان في اللغت، ألاهثر أن ابخاع بمعنى اشتري، جلى اشتًر

. أو ابخعذ الل يء بمعنى واحٍد، هرا هى ألاهثر في اللغت، وكد جأحي ابخاع بمعنى باع، وهرا كلٌُل 

.  الاطم املقصىز            

 { إعساب الاطم املقصىز : زحمه هللا-قال املؤلف .

  ِصس
ُ
وليع لإلعساب فيما ق

 

    كس
ُ
من ألاطامي أثٌس إذا ذ

  ًحيى، ومىس ى، والعص ى : مثاله

 

    أو كخًي، أو كسحًى، أو كحص ى

   فهره آخسها ال ًخخلف

 

    ف الكالم املؤجلف على جصاٍز

    ما املساد باالطم املقصىز؟

. هى الاطم اإلاعسب الري آدسه ألف

 ل بـ ِ
ّ
مش

ُ
ذسج الفعل والحسف، ال ج ًُ ل بـ"ئلى"أو " طعى"أو " دعا"الاطم  ِ

ّ
مش

ُ
ذسج اإلابني، ال ج ًُ الاطم " متى"، اإلاعسب 

. اإلاعسب الري آدسه ألف

  سي ل بظخت أمشلٍت - زحمه هللا-الحٍس
َّ
ف بـ" العص ى"، وهما علمان، و"ًحيى، ومىر ى: "مش حيًى، "، و"اٌ"وهى معسَّ

. ، وهي هىساٌث "وزرًى، وحص ىً 

 وهشحرة، هـ
ٌ
. وهحى ذلً" مصمفى، ومظدشفى، ومظعًى، وملهىً "وألامشلت على الاطم اإلالصىز واضحت

  سي عالماث ئعسابها،  رهس أن الاطم اإلالصىز ًلصم آدسه الظيىن، ألالف التي في آدس اإلالصىز جلصم ن الحٍس بحَّ

،  اذا الظيىن،
ً
 للظيىن، ال جلبل حسهت

ٌ
 إلااذا جلصم ألالف الظيىن؟ إلاا عس ىا مً أن ألالف في العسبُت مالشمت

 جاَء الفتى، 
ً

 اعٌل مس ىٌع، الري ز عه الفعل جاء، ما معنى أن الفعل ": الفتى" عٌل ماٍض، و": جاء"كلذ مشال
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، هره الظمت عالمت الس ع أًً وكعذ على الفتى؟ على آدسه، ٌعني على 
ً
ز ع الفتى؟ ٌعني وطع على آدسه طمت

 للظيىن،  اجخمع على ألالف في الفتى الظمت عالمت الس ع، 
ٌ
، زم أن ألالف مالشمت

ٌ
ألالف،  األلف عليها طمت

. والظيىن اإلاالشم لأللف،  الظيىن مالشٌم لأللف مىع الظمت مً الظهىز 

   ملاذا مىع الظكىن الضمت من الظهىز؟

ظخحُل أن جخحسن،: اللىاب  للظيىن، َو
ٌ
 ٌظخحُل أن جخحسن ال بفخحٍت، وال بظمٍت، وال ألن ألالف مالشمت

ٌ : بىظسٍة،  لهرا ًلىلىن في اإلااوع هىا هرا ا يٌء : اإلااوع الخعرز، ما معنى الخعرز في اللغت؟ الاطخحالت، جلى

. مخعرٌز، أي مظخحٌُل، حعرز عليَّ هرا ألامس، أي اطخحاٌ، مظخحٌُل، ٌعني ال ًمىً حدوزه

 اعٌل مس ىٌع، وعالمت ز عه ": الفتى" عٌل ماٍض مبنيٌّ على الفخح، و": جاء"جاء الفتى، :  ىلٌى في ؤلاعساب 

. الظمت اإلالدزة، مىع مً  هىزها الخعرز

ٌ : وفي اللس ، و": على"، "طلمُذ على الفتى: "جلى اطٌم مجسوٌز، وعالمت جسه الىظسة اإلالدزة، ": الفتى"حسف جّسٍ

. مىع مً  هىزها الخعرز

 لل ما اإلااوع هىا في الاطم اإلالصىز؟ ِ
ّ
 الخعرز، الاطخحالت، الاطخحالت جمىع الفخحت والظمت والىظسة، لِظذ والش

جمىع الشلُل وجظهس الخفُف، ال هرا مظخحٌُل، ول الحسواث حظخحُل،  لهرا حتى في الىصب طيىصب بفخحٍت 

 ٌ ٌٌ به مىصىٌب، وعالمت هصبه الفخحت اإلالدزة": الفتى"، "أهسمُذ الفتى: "ملدزٍة، جلى . مفعى

  سي ىه الحٍس َِّ :  بلىله- زحمه هللا حعالى-وهرا الري ب

  ِصس
ُ
وليع لإلعساب فيما ق

 

    كس
ُ
من ألاطامي أثس إذا ذ

   ؤلاعساب ز ًعا وهصًبا وجًسا لِع له أزٌس في الاطم اإلالصىز أبًدا، ال في الس ع، وال في الىصب، وال في اللس،  لهرا

 
ٌ
، ولىنها ملدزة

ٌ
. عالماث ئعسابه عالماٌث أصلُت

 مً : كلىا 
ٌ
ىها، ال جلبل شًِئا مً الحسواث، وجلبل الظيىن، ألِع الظيىن حسهت ئن ألالف ٌظخحُل جحٍس

، الفخحت، والظمت، والىظسة،  اذا دال الحسف مً الحسواث، صاز : الحسواث؟ اللىاب
ٌ

ال، الحسواث زالر

، الظيىن دلى الحسف مً الحسواث،  لهرا الخلُل بً أحمد الفساهُدي 
ً
طاهًىا، ئذن  الظيىن لِع حسهت

، ٌعني أٌو ولمت دالي، دالي مً الحسواث، وهرا "زأض خ"عىدما وطع زمىش الحسواث، وطع زمًصا للظيىن 

؛ ألهه أطهل
ً
. اإلاىجىد في اإلانحف آلان، زم جمىز  صاز دائسة

 

 .وصلى هللا على هبيىا محمد، وعلى آله وأصحابه وأجباعه، وطلم حظليًما كثيًرا إلى ًىم الدًن

 

 


